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لق زاَد عليك يف يف زماننا نعاين أزمة امسها أزمة أخالق. الدين كله خلق ومن زاد عليك يف اخلُـ 
تعالوا ف ."إنما بعثُت ألتّمَم مكارَم األخالق"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  ،الدين

 .وكيف كانت املروءة يف حياته ،نرى املروءة يف حياة سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه
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1 مروءة سيدنا أبي بكر

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

وأستهديه، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل  أمحُده تعاىل وأستعينه ،إن احلمَد هللا
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

  إنك محيد جميد. ،صليت على آل إبراهيم كما  ،وذريته وأهل بيته ،وأزواجه أمهات املؤمنني ،النيباللهم صل على حممد 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)اظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 

  ،،،أِحبيت يف اهللا 

[�]�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ� �

  إخويت ،،،

؛ نعم تشعُر أنه كبريك أنه عاَلمك بكر رضي اهللا عنهأنك حني يُذكر سيُدنا أبو  ،وكما ذكرت لك ،توقفنا مع سيدنا أيب بكر
تكون  ،وتصبح مثل أيب بكر ،فتشعر أنه عندما تكرب ،لكن أبا بكر بشر من البشر ،لكنه نيب معصوم ،فوق الكل ρسيدنا رسول اهللا 

  فهذه هي الرجولة اليت حنلم ا. ،قد جنحت يف أن تكون رجال

وإذا كان كذلك يف الصحابة فهو يف األمة كلها،  ،أعظم الناس يقينـًا يف الصحابة هوقفنا مع مواقِفه، يقيِنه، شجاعِته فذكرنا أن
مث جئنا إىل مروءة أيب بكر  وبالتايل يف األمة أبو بكر رضي اهللا عنه. ،ةحابإنه أبو بكر. وإذا ذكرنا الشجاعة فأشجع من كان يف الص

   .ى عليه يف زمانناملروءة مما يُبكَ وذكرت أن ا

ّل صَ - قال رسول اهللا  ،نعاين أزمة امسها أزمة أخالق. الدين كله خلق ومن زاد عليك يف اخلـُلق زاَد عليك يف الدين يف زماننا
  .]45السلسلة الصحيحة: -[صحيح "إنما بعثُت ألتّمَم مكارَم األخالق" على آله وصحبه وسلم:ى اهللا عليه و صل ..- عليه
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2 مروءة سيدنا أبي بكر

�[[Ýø‰ý]�íflÚ_�^è�ÜÓÎø}_�àè_� �

  !..ضاعت.. أين الكَرم؟.. أين اإلحسان إىل الناس؟.. أين الصرب؟.. أين الوفاء؟.. أين األمانة؟.. أين الصدق؟

فقالوا نريدك أن حتدثنا عن  ،حدى الدول الغربية أين منذ زمن ُدعيت إىل ا؛ أضحكينهذا أمر مضِحك ..أحتدث عن املروءة
فكذلك اإلنسان  ،أكلمك عن التقوى والورع!!و خيالف أصال احلالل واحلرام  1التقوى والورع، قلت: التقوى والورع؟! وأنت هنا؟! هذا

ا يف خالق احلسنة وسنوضح لك كيف، مبثال بسيط جدً لق عاٍل جًدا فوق األألن املروءة خُ  ،حني يتكلم اليوم عن املروءة يضحك
  عند اإلمام أمحد بن حنبل مثًال. -ا نقرب هذا األمر وأيضً  –املروءة 

===JJð]…çÃÖ]�êÖ��Ş}]� �

فأرسل خيطب  ،وأختها عوراء ،أرسل أخته لتخطب له زوجة وكانت بنت عمه ..ام أمحد بن حنبل مثًال أرسل خيطباإلم
 )،؟!أكانت أختها تسمع( .."العوراء" )ها تسمع؟أكانْت أختُ ( :قال )،خطبتها لك وقد قِبَلتْ ( :وقالتفعادت أخته  ..السليمة

  .)إين أخشى أن ينكسر قلبها ،العوراء يل اتركي السليمة واخطيب ،اذهيب( :. قال)نعم( :قالت

  هذا؟عد يل يف حياتك موقف مروءة واحد فعلت فيه أمر كتقدر تَ  :أنا أريد أن أسألك بصراحة

==[[JJ…çßÖ]�`Ë�_�àÚ�VÙ^Î� �

(أسأل اهللا أن  -مرض جلدي- وجدها ُأصيبت بالبهاق  تزوج امرأة ويف ليلة البناء -امن مواقف املروءة أيضً - يذكر أن رجال 
وتعامى مخس عشرة سنة حىت ، فتعامى قال: من أطفأ النور..؟؟!! - رأت يف عينيه- فلما نظر إليها حزنت  ،يشفَي كل مريض مسلم)

  ألنه رأى فيها عيًبا.  ،لكي ال يكسر قلبها ،وهي تظن أنه أعمى ،تتما

^â‚qæJJ�ð^q†Â�Hð^âç�===� �

ذهب  "،هاهنا" :قالت ،إين هويتك فتزوْجين. قال أين بيت أهلك يرمحك اهللا :امرأة خرجت خلف رجل من العلماء قالت له
عشرة سنة، ومل أتزوج عليها كي ال أكسر قلبها، سنسرد قال فاحتملتها مخس  .إىل أبيها خطبها، تزوجها وجدها شوهاء، عرجاء

موقف مروءة واحد  ..ابن أّمك وأبيك ،شقيقك ،وأمتىن أن تقول يل موقفا واحدا كان فيه مروءة مع أخيك ،عشرات املواقف يف املروءة
  يف حياتك.. واحد فقط يف حياتك يف عمرك  كله حىت نسميك رجال عندك مروءة؟؟!! 

                                        
  قصد فضيلة الشيخ أنه يرى من يرتكب احملرمات، فكيف حيدثه عن الورع قبل أن يعرفه باحلالل واحلرام!ي 1
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3 مروءة سيدنا أبي بكر

���ÔÊý]�ím�^u�� �

شة: ملا أنزل اهللا آيات يف قالت عائ .وكيف كانت املروءة يف حياته ،رضي اهللا عنه تعالوا نرى املروءة يف حياة سيدنا أيب بكر
أبًدا بعدما قال ما قال يف فقال: واهللا ال أُنفق على مسطح شيًئا  ،كان أبو بكر الصديق يُنفق على مسطح بن أُثاثة لقرابته منه  براءيت

ْفكِ  كما قال اهللا عز وجل:  ؛ρ حبيبة النيب يدتنا وأمنا أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها،اام س موقف عائشة؛ } {ِإن الِذيَن َجاُءوا بِاْإلِ
ٌر َلُكْم...ُعْصَبٌة ِمْنُكْم  َال َتْحَسُبوُه َشرا { -بالكذب– ن كمسلمني وعلمنا حن ،عىن وضحت أمور كثرية، ي]11النور:[ }َلُكْم َبْل ُهَو َخيـْ

  .أشياء كثرية

/���ßÖ]�ìðæ†Úρ�/� �

اهللا بن أيب بن  عبدمع  ρ النيب ،.. مروءة سيدناρفمن باب أوىل مروءة سيدنا النيب إذا كنا سنضرب مثاال مبروءة أيب بكر 
قال: زوجة نبيكم باتت ال و  ،اهللا بن أيب بن سلول زعيم املنافقني هو الذى توىل ِكربه هو الذي نشر اخلرب زعيم املنافقني.. عبد سلول،

ا أنزل ا أو ثالثني يومً ربنا سبحانه وتعاىل بعد تسعة وعشرين يومً  ،ندري أين، مث أتت مع رجل غريب، اهللا برأها من فوق سبع مساوات
ْفِك}براءة السيدة عائشة يف عشر آيات، أا بريئة    .. بالكذب. {ِإن الِذيَن َجاُءوا بِاْإلِ

 ،اهللا بن أّيب بن سلول اهللا بن عبدِ  جاء ابنه عبدُ  ،عندما أتت الوفاُة عبَد اهللا بن أّيب بْن سلول ،ρنا النيب أن سيد :الشاهد هنا
ذهب ليصلي  ،ن تصلي على أيبقال: يا رسول اهللا أُريد قميصك حىت أُكِفن فيه أيب، قميصك الذي يلي جلدك، فأعطاه، أريدك أ

  عليه..

 -زوجتك فقط ليس-رجل ام زوجتك  )،؟تفعلسماذا  ..مكانه لو أنت( :ذه سنسألكم يف حلقاتنا هودوما كما قلت لك
من أحُب الناس إليك يا رسول اهللا قال: عائشة. حبيبته،  ،لمصلى اهللا عليه وس الرسول ملا ُسئل (صّل عليه).. هذه زوجة حبيبك،

   ا، يتهم زوجتك، حبيبتك أا زنت!ُحيبه

، حبيبتك فقط، هذه بنت صاحبك.. صديِقك.. رفيِقك.. أخيك.. سندك، يبقى اجلرُح زوجتك ال.. ال.. هذه ليست ..ال
  ا ألمهات املؤمنني. ا للدعوة، وجرحً ا ألخيك، وصديقك، وصاحبك، وجرحً ا كحبيب، وجرحً ا كزوج، وجرحً جرحً 

ِطين قميَصك أتكفن فيه! وجاء بعد ذلك قال لك: أع ..بعد ذلك اكتشف أا بريئة متاًما، بيقني ،لو أن رجال ام زوجتك
ودعا  ،صحيح أم ال؟؟  لكن من مروءة سيدنا النيب أعطى له قميَصه )امحد ربنا.. ،خري أين مل أقتلك(يا عم! باهللا عليك ماذا تفعل؟؟! 

  له أن يغفر ربنا له.. 
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4 مروءة سيدنا أبي بكر

Γ��†Óe�çe_�ìðæ†Úτ�Σ  

ا لسيدنا أيب بكر،  مثال: أن مسطح بن أُثاثة كان قريبً كما قلت لكم هذا املوقف علَمنا الكثري والكثري جًدا، ف  ..سيدنا أبو بكر
ا تعطيه مرتبً  مبعىن ،تكفله ..ا يف مراحل التعليمكان سيدنا أبو بكر يكفله، الكفالة هذه تعين أنك ترى طالب علم، داعية فقريا، مبتدئ

   .بكريدنا أيب ا، كل شهر يصل له كذا، حىت يتفرغ هللا، مسطح بن أُثاثة كان متفرغا ومكفوال من سشهريً 

ا كل شهر يصله مبلغ. مسطح بن أُثاثة خاض فيمن خاض. والناس انقسموا نصفني، ا شهريً سيدنا أبو بكر كان يدفع له مرتبً 
من أخالقيات املروءة العجيبة، سيدنا أبو أيوب عندما قالت زوجته له: أََوبَلغك ما ُحيَّدُث عن عائشة؟ قال: نعم.  !سبحان اهللا العظيم

ولو أنين مكان صفوان ما كنُت فعلُت،  :قال .واهللا ،قالت: ال ،ة أُكنِت تفعلني؟قال: أبِاهللا لو أنك مكان عائش ،وماذا قلت؟قالت: 
  . ُة أفضُل منِك وصفواُن أفضُل مينوعائش

انه لو كنت أنت مك ،عندما خيطئ أحد ضع نفسك يف مكانه وظروفه، والضغوط اليت عليه ..؟ا عمرك عملت هذا األمرأيضً 
ًرا  هل تفعل؟ سيدنا أبو أيوب فعل.. وهذا  كالم ربنا جّل جاللُه قال: {َلْوَال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظن اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنـُْفِسِهْم َخيـْ

 ..عندما تسمع الشيخ فالن عمل كذا، تسأل نفسك لو كنت أنت هل تفعل كذا؟ ال أنا ال أفعل، ]12 النور:[ َوقَاُلوا هَذا ِإْفٌك ُمِبيٌن}
ُحسن الظن باملسلمني وسوء الظن بالنفس من  فالن عمل كذا.. لو أنت مكانه ماذا تفعل؟ .هو هذا أنت ال تفعل والشيخ يفعل؟!

  أنواع املروءة املفقودة أيًضا. 

يقولوا فعلت، وناس يقولوا مل تفعل. قلنا إن األمة انشقت نصفني: ناس  ،خاض مسطح بكر عندما الشاهد: إن سيدنا أبو
ة نبيه، وإمامه، وقدوته، ومتبوعه، وسيدنا أبو بكر ُجرح، ابنته، وزوجة صاحبه، وزوج ،(لعنة اهللا على املنافقني) فمسطح قال: زنت

 قال: واهللا مسَِعْت. ،ذا الكالم؟طح ملاذا قلت هذا؟ من أين أتيت ، فلما قال واحد: تعال يا مس.. ُجرح.. ُجرح صراحةوحبيبته، ُجرح
  أليَس هذا ما حيدث عندنا؟ 

  من أين أتيت ذا الكالم؟  - 
  واهللا مسعت.   - 
  ممن؟  - 
   الناس بتتكلم. ..بلغين - 
  من الذي يتكلم؟  - 
  يعين.. (أقوال تتناثر).   - 
  يعين هل ينفع أن دم البيوت، ونعذب الناس رد كالم؟! - 
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5 مروءة سيدنا أبي بكر

{َوَال يَْأَتِل ُأوُلو  :فنزل قول اهللا جل جالله ،أنا يف حايلقال له: إذن كن يف حالك و  ي اهللا عنهرضبكر شاهد: سيدنا أبو ال
ُحوا َأَال ُتِحبوَن َأْن يـَْغِفَر اللُه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصفَ  َهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللهِ اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَعِة َأْن يـُْؤتُوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلمُ 

د النفقة إىل فأعا ،فقال أبو بكر: بلى واهللا إىن ُألحب أن يغفر اهللا يل !سبحان اهللا العظيم.. ]22 النور:[ َلُكْم  َواللُه َغُفوٌر رَِحيم}
   .مسطح

��íe^v’Ö]�íe^rj‰]�íÂ†‰��� �

جمرد ما نزلت اآلية وكأا ِعتاب لسيدنا أيب  اهللا، مع كالم اهللا، مع القرآن؛ بن الصحابة كانوا وقّافني مع كتاعندما نقول: أ
، كرام }أولو الفضل{نه صاحب فضل وليس أي أحد نقول عليه أ ،اب الفضلأصح ..{َوَال يَْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَعِة}بكر 

   را... فهم فو "بلى ُأحب أن يغفر اهللا يل" بكر لآلية، اخلـُلق، وأنا أقول ذلك تتعجب من سرعة استجابة سيدنا أيب

{َمْن َذا الِذي  سك، إنه عندما مسع أبو الدحداح رضي اهللا عنه:ا ينبغى أن تسأل عنها نفن ميزة الصحابة وهذه أيضً أنا قلت أ
{َمْن َذا الِذي يـُْقِرُض اللَه قـَْرًضا مسعت  نتَ سريًعا قال: أقرضت ريب حائطـي. أ .]11 الحديد:[ }ْقِرُض اللَه قـَْرًضا َحَسًنا...يُـ 

  كم مرة؟ وما هزت فيك شعرة عمرك قررت أنك تُقرض ربك قرًضا حسًنا؟ َحَسًنا...}

ا ُتِحبوَن...{َلْن تـََناُلوا اْلِبر َحت عندما مسع طلحة  سبيل يل إّىل بـَريُحاء هي يف قال إن أحب ما .]92 آل عمران:[ }ى تـُْنِفُقوا ِمم
سبحان اهللا - ؟ ومع ذلك تتصدق مبا ال حتب، عندك بطانية قدمية{َلْن تـََناُلوا اْلِبر َحتى تـُْنِفُقوا ِمما ُتِحبوَن...}كم مسعت   اهللا؛

  الصدقة تبني أخالقيات اإلنسان..  -العظيم

.. عجٌب من العجب أن يكون "من العجبوأما لذة الصدقة فعجٌب "يف كتاب طريق اهلجرتني:  لذلك قال ابن القيم رمحه اهللا
لديك شيء حتبه وتعتز به، وتتصدق به على فقري.. فقري قد ال يقدرها قدَرها، ويبقى هذا الشيء عزيزا عليك لكنه هللا الكرمي الذي 

فه هو نه أعطى ملن آذى بنته، وطعن يف شر روءة سيدنا أيب بكر ليست فقط يف أيعلم هذا من قلبك وجيازيك عليه، ولذلك فم
  شخصًيا، وشرف نبيه، يف ِعرض نبيه، لكن مروءته أنه عندما مسع اآلية انطلق وأعاد إىل مسطح النفقة!   
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6 مروءة سيدنا أبي بكر
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  ،،، إخويت

  أنا أحبكم يف اهللا.

 ؛ثبات ،للثبات مواقف ..ولكن بقيت مواقف ،والكالم عن سيدنا أيب بكر ال ينتهى وكأىن أستعجل نفسي ألنطلق إىل عمر
  .لثبات فرجل الثبات هو أبو بكر رضي اهللا عنهإذا كان للرجال مواقف يف ا

 ρمات وأبو بكر بالّسنح فداه أبي وأمي ونفسي رسول اهللا  ρأن رسول اهللا  ρعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النبي 
ت رسوُل اهللا، قالت: وقال عمُر واهللا ما كان ، فقام عمر يقول: واهللا ما مات.. واهللا ما ما- مكان خارج املدينة- الّسنح بالعالية 

  .]3667صحيح البخاري: -[صحيح "وليبعثنه اهللا فليقطعن أيدَي رجاٍل وأرجَلهم ،يقع في نفسى إال ذاك

��hç×ÏÖ]�géfu�JJ�]�Ùç‰…��� �

كان  ،]159 آل عمران:[ للِه لِْنَت َلُهْم}: {فَِبَما َرْحَمٍة ِمَن اربُنا أثىن عليه قال ρب اهللا، خليل اهللا، سيدنا النيب سيدنا النيب حبي
سنة..  نبني الصحابة مدة الدعوة ثالثا وعشري ρلّينـًا للصحابة، كان حبيبا للصحابة، كانت الصحابة حتبه وتألفه، ولقد عاش الرسول 

ذا كلمة طيبة، ويثين على ، ويكلم هب من هذا، ويُهدي هذا ويتحمل هذاويتقر  ،ويرقي ابن هذا ،ويزور هذا ،قريبا منهم حيب هذا
  هذا.

ما رآين إال تـََبسم، وال حجبين منذ أسلمت، وكنت أظن أين  ρسلمت كان رسول اهللا سيدنا عمرو بن العاص يقول عندما أ
  حىت ظننت أين أحب الناس إليه، فقلت له يوًما من أحب إليك أنا أو أبو بكر قال: أبو بكر. ..اس إليهأحب الن

لنيب، كل ظن أنه أحب الناس إىل ا ،قرب النيب له، وعندما ابتسم له أن سيدنا عمرو بن العاص من كثرة :الشاهد من احلديث
والقرآن ينزل، والرسول يتلو  ن سنة.إن ثالثا وعشري ؛ املهم،ρ، من عظمة خلـُق النيب م أحب الناس إىل النيبالصحابة كانوا يعتقدون أ

وحيدثهم، فالصحابة مل يكونوا يتصورون  م، يصلي ج معهم، يعتمر معهم، جياهد معهم،عليهم القرآن، والرسول يسافر معهم، حيُ 
  احلياة بدون النيب، وهلم حق كيف تعاش احلياة بعد النيب؟!

ا، ضع نفسك ا أن تتصور لو أنت كنت موجودً وأنا أريدك أيضً  ،فلما مات سيدنا النيب كانت صدمة.. صدمة أطاحت بالعقول
  ؟بعد ذلك اهللا ال يوجد رسولكيف   ،ا لك النيب مات، ماذا ستقول؟ ماذا تعين مات؟ ما قصدكم؟ ال أفهممكان عمر، وقالو 
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وقال هلم أبًدا  ،وقف وسط الناس ρناس كلهم اجتمعوا عند بيت النيب عندما خرج ال ،أمر يذهب بالعقول. لذلك سيدنا عمر
د فيقطع أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات. مل ُميت، والناس أنفسهم مل إمنا ذهب لربه كما ذهب موسى أربعني ليلة، وسيعو  ،مل ُميت

  يصدقوا أنه مُات.

نه مل : يا ليت؛ هم يريدون أن يصدقوا  أزالوا كلهم منصتني لسيدنا عمر هكذا يسمعون منه، صامتني كل يف نفسه يقول وما
يصف وضع الصحابة فمن واضٍع يده على رأسه، ومن باٍك،  عندما تنظر للصحابة سيدنا أنس ".مل ُميت"ُميت. سيدنا عمر ظل يقول 

ا أبا أو راقد على الرتاب ودافن رأسه، ومن منتحب، ومن صارخ، ومن أغمي عليه، ومن جاء جيري، وضع صعب!! ختيل أيضا سيدن
ابة من ينتحب، ومن ا والصحجاء من اخلارج مر وجد سيدنا عمر واقفً  ،! كان بالسنح عند زوجة لهبكر وقد دخل على هذا الوضع

  ثبات قلب أيب بكر!!!ظر إليهم ودخل على سيدنا النيب. يا ليبكي، ومن يصرخ، ومن يتمرغ، ن

ة. ثالثا وعشرين سنة. يعين ثالثا وعشرين سن ..ألنه هو بالذات كان أقرب الناس للنيب ؛هو بالذات أصعب شيء عليه
را، وال غزوة، وال حجا، وال عمرة، إال وهو جبوار النيب كيف يدخل، ويرى مل يضيع سفرا، وال حض ،ρبدقائقهم، وثوانيهم مع النيب 

  النيب وقد قـُبض؟!

   . أترككم لتتخيلوا املوقف، وألقاكم يف احللقة القادمة لنعرف ماذا فعل؟؟!الثبات.

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


